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Etablering av ett tillfälligt boende medför ett stort ansvar. Beroende på 

vilken typ av boende som ska etableras finns riktlinjer, bland annat ur ett 

miljö- och hälsoskyddsperspektiv, som ska följas, både vid uppstart och 

under drift. Fastighetsägare och verksamhetsutövare har enligt 

miljöbalken ett gemensamt ansvar för att lokaler för tillfälliga boenden 

följer de krav som regleras i lagstiftningen samt Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd för bostäder.  

 

“Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på 

ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.”  

Miljöbalken 9 kap 9 §  

Boendemiljö  

Boendeytan ska uppgå till minst 4 m²/boende i fler-bäddsrum och minst 6 m² i 
enkelrum. För att upprätthålla en god hygien måste det finnas minst 1 dusch och 1 
toalett per 10 boende. Flytande tvål och engångshanddukar ska finnas på dessa. Det 
ska även finnas ventilerade utrymmen där handdukar och kläder kan tvättas och 
torkas. Om sängkläder och handdukar finns att tillgå i boendet, bör de finnas i sådan 
mängd att lakan kan bytas var 14:e dag och handdukar varje vecka.  

Städning  

För att underlätta städning och minska slitage bör ytskikt och inredning väljas med 
omsorg. Städutrustning ska förvaras i ventilerade utrymmen med utslagsvask.  

Ventilation  

Bra luftväxling främjar god hälsa samt förebygger fukt och tillväxt av 
mikroorganismer. Mekanisk till- och frånluftsventilation är att föredra men 
självdragsventilation kan fungera beroende på typ av lokal, och tid på året som 
lokalen används. Uteluftsflöde ska vara minst 4 liter per sekund och person. Om en 
planlösning eller t.ex. ventilationssystemet ska förändras, måste du göra en 
bygganmälan. Kontakta ditt kommunala byggnadskontor i god tid så att ärendet 
hinner handläggas innan uppstart. Vidare finns krav på att ventilationssystem i 
tillfälliga boenden ska besiktigas. Det finns fastställda krav på intervaller enligt 
lagstiftning. Kontakta gärna kommunens byggnadsinspektör om detta. 

Radon  

Vid tillfälliga boenden ska radonmätning vara utförd, och du som fastighetsägare/ 
verksamhetsutövare ansvarar för detta. Radonhalten ska understiga 200 becquerel 
per kubikmeter inomhusluft för att inte påverka människors hälsa negativt. Det 
finns också gränsvärden för radonhalten i vatten.  



Brandskydd  

Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns godkänd brandsläckningsutrustning, utmärkta 
utrymningsvägar, fungerande larm som är hörbart från alla utrymmen samt lättillgänglig 
information till de boende. Innan ett tillfälligt boende tas i drift ska personalen ha genomgått 
lämplig brandskyddsutbildning. Räddningstjänsten ska även ha getts tillfälle att genomföra en 
brandskyddsinspektion. För mer information, kontakta kommunens räddningstjänst.  

Livsmedelshantering  

Livsmedelshantering som exempelvis beredning och servering måste registreras av den 
kommunala miljöförvaltningen. Verksamhet som inbegriper primärproduktion som t.ex. 
bärplockning ska registreras hos Länsstyrelsen. Det är viktigt att personal som hanterar 
livsmedel har lämplig utbildning i livsmedelshygien samt tillgång till lämpliga kläder. Du som 
fastighetsägare/verksamhetsutövare ansvarar för att livsmedelshanteringen kan ske på ett 
säkert sätt med goda rutiner och tillgång till lämplig lokal och utrustning. Livsmedelsverket 
ställer krav på regelbunden provtagning av dricksvatten vilket du som 
fastighetsägare/verksamhetsutövare ansvarar för. Om du har en egen vattentäkt ska den också 
vara registrerad som en livsmedelsverksamhet hos den kommunala miljöförvaltningen. För mer 
information om livsmedelshantering, kontakta miljöförvaltningen i din kommun. 

Vatten och avlopp 

Varmvattnets temperatur ska vara minst 60 ˚C. Vid temperaturer under 60˚C ökar risken för 
tillväxt av Legionella och andra hälsovådliga mikroorganismer, som kan göra människor sjuka. 
Det bör också finnas rutiner för spolning av vattenledningarna efter att byggnaden inte har 
använts under en längre tid. Observera att dricksvatten är ett livsmedel och ska hanteras som ett 
sådant, se mera under avsnittet livsmedelshantering. Om du har egen avloppsanläggning som 
inte är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet, skall tillstånd för denna finnas. Kolla 
detta med din kommunala miljöförvaltning.  

Smittskydd  

För att förebygga smitta och förhindra smittspridning ska skadedjursbesiktningar utföras 
regelbundet. Goda rutiner för städning och boendemiljö förebygger smittspridning mellan 
människor. 

Kemikaliehantering  

Om det används hälso- och/eller miljövådliga kemikalier eller produkter i verksamheten ska du 
som verksamhetsutövare se till att de hanteras och förvaras på ett säkert sätt. Säkerhetsdatablad 
ska finnas lättillgängliga för de som använder produkterna. 

Avfall  

Fastigheten ska ha ett särskilt utrymme för avfallsförvaring. Verksamhetsutövaren ansvarar för 
att det finns avtal med renhållningsentreprenör, och får därutöver inte själv transportera avfall, 
som t.ex. batterier, lysrör och färgrester, utan tillstånd som söks hos Länsstyrelsen.  

Kretslopp och resurshushållning  

Sträva efter att återvinna så mycket förbrukat material som möjligt samt att dokumentera årlig 
förbrukning av el, vatten, papper och kemikalier/bränsle. Både miljön och ekonomin tjänar på 
att du tänker långsiktigt.  



Egenkontroll – planera, genomför, följ upp, förbättra!  

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska planera och vidta åtgärder så att din 
verksamhet inte bidrar till negativ påverkan på miljö och människors hälsa, och det är ditt 
ansvar att kunna bevisa att det finns en fungerande egenkontroll. 

”Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 

medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall 

fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 

förebygga sådana verkningar.  

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också 

genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 

verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.”  

Miljöbalken 26 kap 19 §  

Tillsyn  

För att säkerställa att miljö- och hälsoskyddet är tillfredsställande vid tillfälliga boenden, utför 
kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollbesök, s.k. tillsyn. De kommunala 
miljöförvaltningarna har tillsynsansvar när det gäller miljö, boendemiljö, inomhusluftkvalitet, 
livsmedelshantering, avfallshantering, avlopp, smittskydd och kemikaliehantering. 
Primärproduktion av livsmedel kontrolleras av Länsstyrelsen. De kommunala 
byggnadskontoren har tillsynsansvaret på ventilationsanordningar och bygglov etc. Den 
kommunala räddningstjänsten ansvarar för brandskyddstillsynen.  

Anmälan och tillstånd  

Tillfälliga boenden är inte anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken men det finns 

ändå krav i miljöbalken som måste följas. Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd 

som bör följas och de innehåller rekommendationer om hur tillfälliga boenden bedrivs på ett bra 

sätt.  

 

Hotell/vandrarhem eller liknande, vård- och äldreboenden, migrationsboenden samt lokaler för 

annat omhändertagande t.ex. kriminalvårdsanstalter är dock anmälnings- eller tillståndspliktiga 

enligt annan lagstiftning.  

Läs mer  

Mer information om de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har sammanställt för 
inomhusmiljö kan du hitta på www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-
och-allmanna-rad/.  

Handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende – Hotell, vandrarhem, campingplatser, m. m. 
(Socialstyrelsen, 2004) kan du hitta på http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationer/Halsoskydd-vid-tillfalligt-boende---Hotell-vandrarhem-campingplatser-
mm/ 
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